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1. Oktatás célja 

A joghallgatók a kurzus során megértik az igazságszolgáltatás szerepének jelentőségét, a bírósági 

rendszer működésének alapelveit. Önállóan képesek értékelő viszony kialakítására az 

igazságszolgáltatással kapcsolatos vitákban. Elkötelezettek az igazságszolgáltatás működése 

szempontjából jelentős jogállami értékek és elvek mellett. Tisztában vannak a függetlenség 

természetével és fontosságával, elkötelezettek a nyilvánosság, átláthatóság és számonkérhetőség 

értékei iránt. Képesek önálló véleményt kialakítani ezek működésével, korlátaival és érvényesülésével 

kapcsolatban.  

2. Tantárgy tartalma 

Az előadás-sorozat során különböző aspektusokból vizsgáljuk meg a modern igazságszolgáltatás 
rendszerét.  
 
A kurzus első felében szűk értelemben véve foglalkozunk az igazságszolgáltatással, szó lesz az 
igazságszolgáltatás különböző elméleteiről, az elméleteken túl foglalkozunk továbbá a szervezeti 
kultúra jelentőségével, valamint a jogászképzés témakörére is. 
 
A kurzus második felében az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó jelenségekkel, társadalmi 
folyamatokkal foglalkozunk. Ennek keretében érintjük a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás 
mechanizmusait, valamint a jogvédelem, az alternatív vitarendezés és a bírósági nyilvánosság 
kérdéseit is. 
 

3. Számonkérés, értékelés 
 
A hallgatóknak egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteniük a félév végén. A zárthelyi dolgozat két 
részből áll, egyfelől tesztkérdésekből, másfelől egy önállóan végzett problémamegoldó jellegű esszé 
megírásából. A dolgozat javítására, pótlására az utolsó órán van lehetőség! 
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